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L. dz. 2019_10_14_1368                   Pobiedziska, 14.10.2019 r. 

 

Numer referencyjny: ZP-4/2019 

Ogłoszenie nr 605297-N-2019 z dnia 03.10.2019 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu 
ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na 
potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego”.  
 
 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1986), w nawiązaniu do zapytania z dnia 4 i 7, 9, 10,11.10.2019 r., niniejszym informujemy co następuje: 

 

1. Uprzejmie proszę o wskazanie terminu dostawy jakiego oczekuje Zamawiający – zgodnie z SIWZ 
„dostarczenia powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż 
29 lutego 2020 r.” – bardzo duża rozpiętość czasowa. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umowa w sprawie realizacji ww. zamówienia publicznego 

zostanie podpisana zgodnie z procedurą przewidzianą w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zastrzega, 

że termin dostawy pojazdu ma odbyć się  między 10 stycznia, a 16 marca 2020 roku, nie później 

jednak niż 16 marca 2020 roku. 
 

W związku z powyższym zmianie ulega treść SIWZ oraz Umowy. 

 
2. Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 35 miesięcy w tym samym czasie 

zamierza on uiścić 35 rat. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż 

faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 36 miesięcy Zamawiający uiści zatem 35 rat. Dodatkową 

opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) 

uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę 

formularz ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 35 rat, czas trwania umowy 

36 miesięcy. 
 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje takie rozwiązanie. §8 umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) określa 

opłatę wstępną, 35 rat leasingowych w równej wartości oraz opłatę końcową (opłata za wykup).  

 

3. Uprzejmie proszę o zmianę wysokości kwoty wykupu do 1%. 
 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości wykupu z 0,1% do 1%. 

 
 

http://www.zk-pobiedziska.pl/


 
ul. Poznańska 58 ▪ 62-010 Pobiedziska ▪ tel. 61 817 70 74 ▪ NIP 7773228861 

REGON: 302285701 ▪ www.zk-pobiedziska.pl ▪ sekretariat@zk-pobiedziska.pl  

   

 
 

Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ▪ nr KRS: 0000440307 ▪ Kapitał Zakładowy 9.555.000,00 zł, w całości opłacony. 

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu załącznik nr 1, tiret 4 - wymagania dot. 
l. operacyjnego - z „prawa pierwokupu” na „prawo wykupu”, ponieważ przy leasingu nie mówimy 
o instytucji pierwokupu tylko po prostu o wykupie po cenie z harmonogramu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu załącznik n 1 – wymagania dot. l. operacyjnego 

- z „prawa pierwokupu” na „prawo wykupu” 

 

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu załącznik nr 1, tiret 4 - wymagania dot. 
l. operacyjnego oraz §5, §16 Umowy o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego 
wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na rozszerzenie zapisu załącznik nr 1 – wymagania dot. 

l. operacyjnego oraz §5, §16 Umowy o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego 

wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”    

 

6. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ  leży po stronie Zamawiającego, proszę 
o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok 
rocznie.   

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pokryje koszty administrowania polisami 

ubezpieczeniowymi rok rocznie.  

 

7. Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak 
wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia 
prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, 
standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część 
SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo 
stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej 
sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. rozwiązanie. 

   

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła 
oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy 
o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN, 75 zł za umowy o wartości 
przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN. Opłata ryczałtowa zastępuje większość 
wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach 
ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze 
zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – 
co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta 

o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości 

przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN, 75 zł za umowy o wartości przedmiotu 

leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN. 
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9. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie 
zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy 
leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy 
leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane 
z korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że poniesie koszt opłaty za rejestrację. 

 

10. Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest 
corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania 
umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która 
wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że poniesie koszt podatku od środków transportu. 

 

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §4 Umowy, w przypadku leasingu operacyjnego 
okres finansowania liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na  zmianę zapisów §4 Umowy, w przypadku leasingu 

operacyjnego „okres finansowania liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego”. 

 

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 1 na następujący: „Odpowiedzialność 
za wady przedmiotu leasingu wobec Korzystającego ponosi Dostawca.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §6 ust. 1 na następujący: 

„Odpowiedzialność za wady przedmiotu leasingu wobec Korzystającego ponosi Dostawca.” Zasady 

odpowiedzialności za wady przedmiotu leasingu powinny zostać uregulowane w umie zawartej 

pomiędzy Dostawcą a Finansującym. 

 
13. Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek 

Wykonawcy. Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia, którego daty de facto nie zna, 
bo taką właśnie datą jest dla niego data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków 

na rachunek Wykonawcy. 

 

14. W §8 Umowy Zamawiający opisał proces wykupu.  Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna 
być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. 
Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę 
wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. 
Proszę o akceptację takiego scenariusza działania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje, że opłata za wykup (końcowa) będzie uiszczona wraz z ostatnią 

ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. 

 

15. W rozdziale §9 Umowy znalazł się zapis następujący zapis: Finansujący nie może przenieść 
wierzytelności wynikających z mniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów na następujący: 
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„Zamawiający wyraża zgodę na: - bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek 

kredytodawcy Finansującego; - przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) 

zewnętrznej firmie, która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.” 

Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń 

samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami innych 

profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank udzielający 

kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla 

Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest uiszczać raty 

leasingowe. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów w §9 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 

16. Zamawiający przewidział w §15 ust. 1 Umowy odbiór sprzętu przez Wykonawcę w przypadku 
rezygnacji przez Zamawiającego z prawa wykupu. Uprzejmie informuję, że w przypadku rezygnacji 
z prawa wykupu sprzętu, Zamawiający sam dostarcza sprzęt na miejsce przez wskazane przez 
Wykonawcę  Proszę o stosowną korektę SIWZ w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zapis, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego 

z prawa wykupu sprzętu, Zamawiający sam dostarczy sprzęt na miejsce wskazane przez Wykonawcę. 

 

17. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o ich zmniejszenie z 10% na 5%, z 0,2 % na 0,02%,  z 20% na 10%. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie kwot kar umownych.  

 

18. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisu: Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 35 
miesięcy bez odsetek”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby kwota raty leasingowej pokrywała w całości wszystkie koszty 

oraz była stała i niezmienna w trakcie trwania leasingu – oprocentowanie stałe.   

 
19. Uprzejmie proszę o wykreślenie słowa „I rata” z tiret 2, załącznik nr 1, wymagania dot. leasingu 

operacyjnego. Wpłata wstępna jest dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową. 
 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wykreślenie słowa „I rata” z załącznik nr 1 –   wymagania dot. 
leasingu operacyjnego. Wpłata wstępna jest dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową. 

 
20. Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. 

oprocentowania zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku 
spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej 
poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego  - stałe i niezmienne raty w 
trakcie trwania leasingu.   

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oprocentowania stałego – stałe i niezmienne raty w trakcie 
trwania leasingu.  

 
21. Uprzejmie proszę o zmianę zapisów § 10 ust. 4 Umowy, uwaga na kolor czerwony „4. W przypadku 

nie opłacenia przez Korzystającego, który zawarł umowę ubezpieczenia, we właściwym terminie 
składki ubezpieczeniowej, wymagana składka może zostać zapłacona przez Finansującego w imieniu 
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Korzystającego a Finansujący nabędzie wierzytelność w stosunku do Korzystającego równą kwocie 
tej składki. – tak, ale tylko w odniesieniu do polisy z pkt.3 (zawartej przez Finansującego) 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów § 10 ust. 4 Umowy, „W przypadku nie 
opłacenia przez Korzystającego, który zawarł umowę ubezpieczenia, we właściwym terminie składki 
ubezpieczeniowej, wymagana składka może zostać zapłacona przez Finansującego w imieniu 
Korzystającego a Finansujący nabędzie wierzytelność w stosunku do Korzystającego równą kwocie 
tej składki – tak, ale tylko w odniesieniu do polisy z pkt.3 (zawartej przez Finansującego)”. 

 

22. Zamawiający wskazuje w SIWZ: Termin realizacji zamówienia – dostarczenie przedmiotu zamówienia 
powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż 29 lutego 2020 r. 
Termin graniczny i termin wynikający z procedury znacząco się od siebie różnią. Proszę 
o doprecyzowanie terminu dostawy pojazdu.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umowa zostanie podpisana zgodnie z procedurą. Termin 

dostawy pojazdu ma odbyć się  między 10 stycznia, a 16 marca 2020 roku, nie później jednak niż 

16 marca 2020 roku.  

 

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji 
w tym dopuszczenia jednostkowego - jako dokumentu równoważnego do homologacji pojazdu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie wszelkich dokumentów niezbędnych 

do rejestracji, w tym decyzji o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zamiast homologacji. 

 
24. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazuje: „ilość szczotek: 3”. Proszę o dokładne 

wskazanie konfiguracji rozmieszczenia poszczególnych szczotek. 
 

Odpowiedź: Poszczególne szczotki maja znajdować się: 

1) szczotka główna zamiatająca – przed ssawą 

2) szczotka podmiatająca walcowa – za ssawą oraz  

3) szczotka talerzowa po prawej stronie w miejscu zamiatania – z boku ssawy  

 

25. Czy Zamawiający dopuszcza kąt pochylenia pojemnika (podczas wysypywania śmieci) min. 54°? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kąta pochylenia pojemnika (podczas wysypywania śmieci) 

min. 54°. Minimalny kąt pochylenia pojemnika to 60°. 

 

26. Czy Zamawiający dopuszcza myjkę wysokociśnieniową min 100 bar, 32l/ min z lancą ? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza myjki wysokociśnieniowej min 100 bar, 32l/ min z lancą.  

 

27. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje: 

 „ilość szczotek: 3”  

„Agregat zamiatający ciągniony montowany po prawej stronie” 

 

a. Proszę o dokładne wskazanie konfiguracji rozmieszczenia poszczególnych szczotek. 

 

Odpowiedź: Poszczególne szczotki maja znajdować się: 
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1) szczotka główna zamiatająca – przed ssawą 

2) szczotka podmiatająca walcowa – za ssawą oraz  

3) szczotka talerzowa po prawej stronie w miejscu zamiatania – z boku ssawy  
 

b. Czy Zamawiający wymaga tylko jednego agregatu montowanego z prawej strony wyposażonego 

w szczotkę talerzową i szczotkę podmiatającą przy ssawie? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga tylko jednego agregatu montowanego z prawej strony 

wyposażonego w szczotkę talerzową i szczotkę podmiatającą przy ssawie; wymaga wyposażenia 

zamiatarki w agregat montowany po prawej stronie wyposażony w szczotkę talerzową oraz dwie 

szczotki walcowe (przed i za ssawą). 

 

28. Czy Zamawiający dopuszcza jako alternatywny napęd zabudowy  przekładnię hydrostatyczną? 

Rozwiązanie to nie wymaga dodatkowego silnika w zabudowie zamiatarki. Jednocześnie nie zużywają 

Państwo dodatkowo oleju napędowego, dzięki czemu osiągamy korzystny wymiar ekonomiczny 

i mniejsze koszty eksploatacji urządzenia. Kolejnym powodem jest aspekt ekologiczny gdyż nie 

wytwarzamy dodatkowo spalin. W okresie walki ze smogiem i o czyste powietrze jest to bardzo ważny 

czynnik sprzyjający ochronie powietrza.  

Dodatkowo chcielibyśmy uszczegółowić opis przedmiotu zamówienia, w którym nie znajdujemy 

zapisów odnośnie certyfikacji urządzenia w zakresie cząsteczek pyłu zawieszonego (PM). Czy 

Zamawiający postawi wymóg aby przedmiot zamówienia posiadał najnowszy certyfikat PM 2,5? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przekładni hydrostatycznej jako alternatywny napęd 

zabudowy. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów co do certyfikatów PM 2,5. 

 

29. Czy Zamawiający w przypadku nie dopuszczenia przekładni hydrostatycznej jako napędu zabudowy      

dopuszcza normę spalin STAGE 3b dla sinika pomocniczego 55 kW? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza normy spalin STAGE 3.  

 

30. Czy Zamawiający dopuszcza odległość stacjonarnego autoryzowanego serwisu producenta zabudowy 

nie większą niż 350 km? 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odległość stacjonarnego autoryzowanego serwisu producenta 

zabudowy nie większą niż 350 km. Z czasem reakcji max. 24 h.  

 

31. Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do wymogu posiadania serwisu 

producenta zabudowy w odległości nie większej niż 150 km  posiadanie autoryzowanego serwisu 

mobilnego? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do wymogu posiadania 

serwisu producenta zabudowy w odległości nie większej niż 150 km  posiadanie autoryzowanego 

serwisu mobilnego. 

 

32. Wymaganie: ilość szczotek: 3 
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Czy zamawiający ma na myśli szczotki po prawej stronie , lewej stronie i walcową po środku? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma na myśli montażu szczotek po lewej stronie. Poszczególne szczotki 

mają znajdować się: 

 szczotka główna zamiatająca – przed ssawą 

 szczotka podmiatająca walcowa – za ssawą oraz  

 szczotka talerzowa po prawej stronie w miejscu zamiatania – z boku ssawy  

 

33. Wymagane:  Pojemność zbiornika na wodę 1500 litrów. 
 

Czy zamawiający dopuści zbiornik na wodę o pojemności 1250 litrów? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zbiornika na wodę o pojemności 1250 litrów.  

 
34. Wymagane: Moc silnika zabudowy minimum 55kW i norma emisji spalin  EURO MOT5  

 

Czy zamawiający dopuści zamiatarkę z jednym silnikiem podwozia  i napędem hydrostatycznym?  
 

Zamiatarka ta pracuje optymalnie przy obrotach silnika podwozia 1150 obr/min. 
Dzięki jednemu silnikowi , zamiatarka jest bardzo oszczędna i Ekologiczna przy jednoczesnym 
zachowaniu wydajności i efektywności zamiatania co w dzisiejszych czasach nie jest bez znaczenia. 
Jeden silnik to mniejsze przestoje , tańszy serwis , znacząco tańsza eksploatacja i ochrona 
środowiska szczególnie że są podejmowane nieustanne działania w zakresie  dbałości o ochronę 
środowiska w świetle  obowiązujących przepisów prawa . 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamiatarki z jednym silnikiem podwozia i napędem 

hydrostatycznym. Zamawiający wymaga zamiatarki wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy 

i sprzątania.  

 
35. Wymagane: Odległość producenckiego serwisu max. 150 km, czas reakcji max. 24h. 

 

Czy zamawiający dopuści  odległość producenckiego serwisu max. 180 km, czas reakcji max. 24h? 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odległość serwisu producenckiego 180 km, z czasem reakcji 

max. 24 h. 

 
36. Wymagane: dostarczenie: nie później niż 29 luty 2020 

 

Czy zamawiający dopuści  dostarczenie pojazdu na dzień 31 marzec 2020? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści dostarczenia pojazdu na dzień 31 marca 2020.  

 

37. Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której opłata końcowa (wykup) będzie wynosić 1% wartości 
przedmiotu leasingu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości wykupu z 0,1% do 1% wartości przedmiotu 

leasingu. 

 

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez Zamawiającego adres 

e-mail? Wykonawca w inny sposób nie ma możliwości dostarczenia do Zamawiającego faktur 

do 5-tego dnia każdego miesiąca. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną – w związku z tym 

zmianie ulegają postanowienia Umowy. 

 

39. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli 

Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych czynności jest ewentualny dlatego nie 

można przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej. Aktualnie obowiązująca 

TOiP jest publikowana na stronie internetowej Wykonawcy.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie innych opłat niż te wskazane wprost 

w Umowie. 

 

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 dzień 

każdego miesiąca?  
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – w związku z tym zmianie ulega treść Umowy. 

 

41. Czy Zamawiający pokryje dodatkowe koszty finansowe (koszty prefinansowania za używanie 

przedmiotu od momentu odbioru do momentu wystawienia pierwszej raty) związane z faktem, że 

raty leasingowe są wystawiane w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru? Wysokość 

kosztów jest uzależniona od daty odbioru przedmiotu leasingu do momentu wystawienia pierwszej 

raty leasingowej, dlatego nie można przewidzieć ich wysokości w ofercie.  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ponoszenie ww. kosztów finansowych. 

 

42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy (Dostawcy) 

w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych z obsługą 

serwisową?  
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – w związku z tym zmianie ulega treść 

Specyfikacji.  

 

43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby beneficjentem polisy był Wykonawca (właściciel przedmiotu 

zamówienia)?  
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – w związku z tym zmianie ulega treść 

Specyfikacji. 

 

44. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie wpisany do polisy ubezpieczenia jako właściciel 

przedmiotu leasingu?  
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

45. Prosimy również o wskazanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego w którym zostaną ubezpieczone 

przedmioty?  
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że broker wskaże towarzystwo ubezpieczeniowe po wybraniu 

najkorzystniejszej oferty tj. po wyborze wykonawcy ww. zamówienia publicznego. 

  

46. Prosimy o przedstawienie zakresu ubezpieczenia pojazdów.  
 

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia pojazdów powinien obejmować polisę OC i AC. 

 

47. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ubezpieczy przedmioty zamówienia od dnia rejestracji 

pojazdów w Wydziale Komunikacji do dnia wykupu przedmiotów?  
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, w związku z tym ulega zmianie treść Specyfikacji. 

 

48. Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale 

komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdów np. wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnika 

zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka holowniczego itp.?  
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poniesie ww. koszty. 

 

49. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych, okresowych badań techniczny?  
 

Odpowiedź: Zamawiający zobowiązuje się ponosić ww. koszty – w związku z tym zmianie ulega treść 

Umowy. 

 

50. Czy na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający dopuści potwierdzenie dostaw 

w postaci podpisanych bez zastrzeżeń Protokołów Odbiorów?  
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką formę wykazania spełnienia warunków udziału 

w postepowaniu. Wykonawca jest jednak zobowiązany do określenia wartości przedmiotu leasingu.  

 

51. Czy Zamawiający dopuści wzór Umowy Leasingu wraz z OWUL Wykonawcy z uwzględnieniem 

zapisów SIWZ? Wskazany przez Zamawiającego wzór umowy odbiega od standardowej umowy 

leasingu, nie zawiera istotnych kwestii jak rozliczenie umów przy wypowiedzeniu czy szkodzie a także 

zapisów zobowiązujących do zwrotu przedmiotu zamówienia.  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

52. Prosimy o dopisanie do projektu umowy informacji, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą 

umową mają zastosowania postanowienia Kodeksu Cywilnego?  
 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do powyższej propozycji – w związku z tym zmianie ulega 

treść Umowy. 

 

53. Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie wykonania zobowiązań Umowy w formie weksla in blanco?  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową. 
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54. Czy zamawiający dopuści zabudowę w której kąt pochylenia pojemnika (podczas wysypywania 
śmieci) wynosi 55 stopni? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zabudowy w której kąt pochylenia pojemnika podczas 

wysypywania śmieci wynosi 55 stopni.  

 

55. Proszę wyjaśnienie zapisu: „Możliwość składania szczotki – do pracy w wąskich ulicach” Czy 

zamawiający określa do jakiej szerokości szczotka ma zostać złożona? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie określa do jakiej szerokości szczotka ma być złożona, określa 

że ma posiadać możliwość złożenia.  

 
56. Czy zamawiający dopuści silnik zabudowy spełniający normę STAGE IV? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza silnika o normie STAGE IV. 

 

57. Czy zamawiający wydłuży termin dostawy do 13.03.2020?  
 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuży termin dostawy zamiatarki do 16 marca 2020 r.  

 

58. Czy Zamawiający zaakceptuje podpisanie umowy leasingu na wzorze Finansującego, 

z uwzględnieniem istotnych postanowień podanych przez Zamawiającego? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 

59. Czy Zamawiający dopuszcza ponoszenie kosztów nie wymienionych w SIWZ, a określonych w Tabeli 

Opłat i Prowizji Wykonawcy za dodatkowe czynności Wykonawcy na prośbę Zamawiającego lub 

z powodu nieprawidłowej obsługi Umowy przez Zamawiającego? Tabela Opłat i Prowizji zostanie 

dołączona do oferty przetargowej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie innych opłat niż te wskazane wprost 

w Umowie. 
 

60. Czy Zamawiający dopuszcza naliczanie przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w przypadku 

nieterminowego płacenia przez Zamawiającego Rat leasingowych? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – w związku z tym ulega zmianie treść Umowy. 

 

61. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o warunki zmiany wysokości rat w przypadku zmiany przepisów 

(co powoduje, że umowa niezgodna jest z art. 142 ust. 5 pzp, który nakłada obowiązek zawarcia 

w umowie zapisów określających zasady zmiany wynagrodzenia). 
 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do powyższej propozycji – w związku z tym zmianie ulega 

treść Umowy.  
 

62. Czy Zamawiający pokryje koszty ewentualnych zapytań od osób trzecich dotyczące umowy, 

przedmiotu, korzystającego itp.?  
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Odpowiedź: Zamawiający nie pokrywa kosztów Wykonawców (oferentów) związanych z udziałem 

w przedmiotowym postępowaniu, w tym w szczególności w przypadku poniesienia przez nich opłat 

lub kosztów opisanych we wskazanych powyżej sytuacjach.  

 

63. Czy Zamawiający akceptuje, że do kwot netto będzie doliczony podatek VAT zgodny ze stawką 

ustawową z dnia obowiązku podatkowego dla danej faktury? Powyższe dotyczy wszystkich faktur 

wystawionych w ramach umowy leasingu. 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sposób zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

w związku z wystąpieniem ww. okoliczności został opisany w § 19 ust. 5 wzoru Umowy. Faktura VAT 

powinna być natomiast wystawiona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
 

64. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana stawki w ramach 

umowy następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez składania 

dodatkowych oświadczeń i zmian umowy przy założeniu, że kwota netto nie ulega zmianie? 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sposób zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

w związku z wystąpieniem ww. okoliczności został opisany w § 19 ust. 5 wzoru Umowy.  
 

65. Czy Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu wekslem in blanco wraz z deklaracją 

wekslową? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową. 

 

66. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 31.10.2019r 
 

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29 października 2019 roku. 
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